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DAGELIJKSE CHECKLIST VOOR STRAALAPPARATUUR NOODZAKELIJK
STERK  
AANBEVOLEN

1. Luchtcompressor

Werd hij onderhouden en gecontroleerd? Werden de filters voor olie en partikels gecontroleerd?  
Werd de batterij gecontroleerd? o

Is hij gevuld met benzine? o
Heeft hij een min. drukcapaciteit van 8 bar (125 psi)? o
Staat hij op een veilige afstand? o
2. Luchttoevoerslang

Een lange slang: 1,5" tot 2" of 38 tot 51 mm diameter? Het minimum = 1 maat groter dan de straalslang? o
Zijn de vergrendelingspennen en/of anti-zweepslagsets gemonteerd? o
Alle vereiste fittingen/aansluitingen: 1 ½" NPT? o
De luchttoevoerslang dient zo recht mogelijk gehouden te worden o
3. EcoQuip

Werd het systeem gecontroleerd & onderhouden? o
De wateraansluiting voor de EQ2m & EQs2 (twin) of voor de externe watertank: een ¾" tuinslang; (11 lpm) o
Zijn alle accessoires – o-ringen, een reserve straalnozzle, camlocks en/of een manometer voor de nozzle –  
ter plekke beschikbaar?

o

4. Abrasieve straalmaterialen

Heeft u het juiste straalmiddel voor de toepassing gekozen? o
Vermijd schadelijke stoffen in het straalmiddel (voor gezondheid of milieu) o
Laad minstens 75 kg straalmiddel (om het medium samen te persen voor een drogere en betere straal) o
5. Chemische producten

Een antiroestmiddel tegen flash rust toegevoegd? o
6. Straalslang

Houd de slang zo recht en zo kort mogelijk – controleer op slijtage en/of zachte plekken (belletjes) o
7. Straalkoppelingen/-aansluitingen

Controleer de componenten op slijtage. Controleer op luchtlekken o
Zijn de vergrendelingspennen en/of anti-zweepslagsets gemonteerd? o
8. De straalbedieningsknop

Werd de bedieningsknop gecontroleerd en onderhouden voor een veilig gebruik? o
9. Straalspuittip

Gecontroleerd op luchtdruk en op slijtage van of schade aan de binnenzijde/schroefdraad? o
Heeft hij de juiste maat en is hij geschikt voor de luchttoevoer- en toepassingsvereisten? o
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10. Gezichtsbescherming

Essentiële gehoorbescherming (oordopjes en/of oorbeschermers)? o
Beschermende bril tegen stralen? o
11. Andere beschermende kleding voor toepassingen met striktere PBM-vereisten

Handschoenen? o
Lange mouwen of een beschermende overall? o
Veiligheidsschoenen? o
12. Gevaren van het werk

Zijn er fysieke gevaren (struikelen, vallen, pletten)? o
Zijn de stellingen gekeurd? o
Is het een stabiele en veilige straalpositie? o
Zijn er giftige stoffen (bv. lood, arseen, cyanide, zware metalen, chromaten, kwartsstof, asbest etc.)  
aanwezig in het straalmiddel, de coating, de te stralen onderlaag en/of de omgeving?

o

13. De demonstratievoorwerpen

Controleer de omgeving, vorm, grootte en toegang. Controleer het te verwijderen restafval of residu o


